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วัตถุประสงค

                           การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในปจจุบัน

        หรือที่เรียกกันวายุค  4.0  สงผลใหพฤติกรรมการซื้อ-ขายของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

                                เนื่องจากผูบริโภคมีความรอบรูและมีพฤติกรรมเชิงรุกมากกวาแตกอน นิยมการส่ือสารแลกเปล่ียน

                                              ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการระหวางกันผานชองทางโซเชียลมีเดีย เชน  Facebook, 

                                           Instagram, Line@ และ Google เปนตน

                ดวยเหตุนี้ผูประกอบธุรกิจทุกแขนงจำเปนตองคำนึงถึงเทคนิคและกลยุทธในการอยูรอดและ

                                     ดำเนินธุรกิจใหเหมาะสมกับยุคสมัย โดยจะตองปรับเปล่ียนวิธีการบริหารธุรกิจและการตลาดแบบเดิม ๆ 

                                  สูยุคสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูประสิทธิผลที่ดีเยี่ยม

                                         ดังนั้น ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ Yell Academy จึงจัดโครงการ

           อบรมทางวิชาการ หลักสูตรวุฒิบัตร “Mastering Online Sales Strategy” เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูและ

                         ทำความเขาใจในหลากหลายมิติของการใชกลยุทธพิชิตใจลูกคา ไมวาจะเปนดานการทำตลาดออนไลน ดาน

                      การทำโฆษณาออนไลน  รวมทั้งดานการขายของออนไลนผานชองทางโซเชียลมีเดีย เปนตน

ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด 

จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Mastering Online Sales Strategy

เพื่อศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยวกับผูบริโภคยุค 4.0 และกลยุทธการสื่อสารการตลาดและ

การขายเพื่อพิชิตใจลูกคา

เพื่อใหผูเขารวมอบรมเขาใจการใชสื่อในยุคดิจิทัลใหตอบโจทยและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

อีคอมเมิรซในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผูประกอบการธุรกิจ E-Commerce  ผูรับผิดชอบดาน Digital Marketing และการขายออนไลน รวมทั้งบุคคลทั่วไป
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Online Sales Strategy Landscape
เรียนรูการเปล่ียนผานจากการขายแบบเดิม ๆ สูโลกดิจิทัล

โครงสรางหลักสูตร 

3hr

เพื่อศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยวกับผูบริโภคยุค 4.0 และกลยุทธการสื่อสารการตลาดและ

การขายเพื่อพิชิตใจลูกคา

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผูประกอบการธุรกิจ E-Commerce  ผูรับผิดชอบดาน Digital Marketing และการขายออนไลน รวมทั้งบุคคลทั่วไป

ปูพื้นฐานและทำความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการขายและการตลาด

แบบเดิม ๆ มาสูการขายและการตลาดออนไลนในโลกดิจิทัล 

ส่ิงท่ีผูประกอบการหรือนักขายตองรูและเขาใจเก่ียวกับผูบริโภค 

เครื ่องมือในการขายออนไลน ตลอดจนกลยุทธการขาย

ที่จะชวยสรางยอดขายใหเพิ่มขึ้น

How Digital Advertising Works 
เจาะลึกการทำโฆษณาออนไลนใหไดผล

3hr
เจาะลึกรูปแบบการทำโฆษณาในยุคดิจิทัล และเรียนรูการทำโฆษณาออนไลนอยางไรใหไดผล 

ผานกรณีศึกษาการทำโฆษณาที่ประสบความสำเร็จจากชองทางหรือสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ 

Creative Contents Strategy 
สรางสรรคคอนเทนตเพื่อใหขายของดีขึ้น

6hr

เห็นความสำคัญของการใช Content ในการนำเสนอสินคาและ

การขายออนไลนสามารถนำความเขาใจที่ไดจากการวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคมาใชในการสรางสรรค Content ใหนาสนใจ

และดึงดูดใหลูกคาเกิดการซื ้อ พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา

การทำ Content Marketing ที่ประสบความสำเร็จ



เรียนรูการเปล่ียนผานจากการขายแบบเดิม ๆ สูโลกดิจิทัล

Online Sales with Digital Media 

ปูพื้นฐานและทำความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการขายและการตลาด

แบบเดิม ๆ มาสูการขายและการตลาดออนไลนในโลกดิจิทัล 

ส่ิงท่ีผูประกอบการหรือนักขายตองรูและเขาใจเก่ียวกับผูบริโภค 

เครื ่องมือในการขายออนไลน ตลอดจนกลยุทธการขาย

ที่จะชวยสรางยอดขายใหเพิ่มขึ้น

เขาใจถึงความแตกตางของการใชสื่อดิจิตัลประเภทตาง ๆ 

รูวิธีการในการเลือก Target ที่ตรงกลุมเปาหมาย รูจักวิธี

การวิเคราะหขอมูลจาก Google Analytics เพ่ือนำขอมูล

ไปใช ตลอดจนสามารถดำเนินการตาม 4 ข้ันตอนสูความสำเร็จ

ในการสรางยอดขายผานชองทางตาง ๆ 

ฝกฝนการวางแผนกลยุทธการตลาดดิจิทัลจากโจทยที่ไดรับ 

เพื่อใหเขาใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกตใชไดจริง

6hr

Workshop : Online Sales Strategy 
เวิรคชอปเรื่องการสรางกลยุทธการตลาดดิจิทัล

โครงสรางหลักสูตร 

6hr

เรียนรูกลยุทธการสรางยอดขายผาน Facebook , 

Instagram และอื่น ๆ 

hr

เห็นความสำคัญของการใช Content ในการนำเสนอสินคาและ

การขายออนไลนสามารถนำความเขาใจที่ไดจากการวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคมาใชในการสรางสรรค Content ใหนาสนใจ

และดึงดูดใหลูกคาเกิดการซื ้อ พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา

การทำ Content Marketing ที่ประสบความสำเร็จ

6hr

ศึกษาการบริหารภาษีพื้นฐานสำหรับธุรกิจออนไลน ทั้งการจดทะเบียน

พาณิชยและภาษีหลัก ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมวิธีคำนวณและขอกฎหมาย

ตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญโดยตรง

Tax Strategy for Online Business 
วางแผนภาษีสำหรับธุรกิจขายของออนไลน



อาจารย ดิศรา  อุดมเดช

CEO บริษัท Yell Advertising จำกัด

อาจารย ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

ผูอำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิรส 

บริษัท เอ.อาร อิมฟอรเมชัน 

แอนดพับลิเคชัน จำกัด

อาจารย อนวัช  ประดิษฐศิลป

ผูอำนวยการดานดิจิทัลมีเดีย 

บริษัท Yell Advertising จำกัด

อาจารย ทวีวัฒน  กีรติวานิชย

นิติกรระดับชำนาญการ 

กรมสรรพากร

อาจารย อนุพงศ  จันทร

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

ที่เชี่ยวชาญดานดิจิทัล

อาจารย ณรงคเวทย  วจนพานิช

ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด

ตารางเวลาการอบรมและสถานที่

อบรมวันอังคาร , พุธ, พฤหัสบดี                   

เวลา 18.00 - 21.00 น. 

และวันเสาร                                 

เวลา 09.00 - 16.00 น.

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง  

สถานที่อบรม  โรงแรมตวันนา (สุรวงศ)

คาธรรมเนียมการอบรม 

21,900 บาท 

(ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและ

ไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) 

ทั้งนี้ รวมคาใชจายดานเอกสาร

ประกอบคำบรรยาย และอาหารแลว

คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ



ภาพบรรยากาศความประทับใจ

เพื่อศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยวกับผูบริโภคยุค 4.0 และกลยุทธการสื่อสารการตลาดและ

การขายเพื่อพิชิตใจลูกคา

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผูประกอบการธุรกิจ E-Commerce  ผูรับผิดชอบดาน Digital Marketing และการขายออนไลน รวมทั้งบุคคลทั่วไป



Mastering Online Sales Strategy รุนที่ 5

คาธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท

ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

www.unisearch.chula.ac.th SeminarddWebsite 
Thaitrainingzone
ทางไปรษณียBrochure ในหองอบรม

อื่น ๆ .....................................................

อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง 
 • Online Form
 • E-mail : chulalearn@gmail.com 
 • Line@ : @cu_learn
2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร 
 • เลขที่บัญชี 152-459566-5 
 • ชื่อบัญชี “ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”
3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่ 
 • E-mail : chulalearn@gmail.com 
 • Line@ : @cu_learn

ขั้นตอนการสมัครและชำระคาลงทะเบียน

 **สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................ตำแหนง/ฝาย ........................................

Email Address ..........................................................................................................................................
2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................ตำแหนง/ฝาย .......................................

Email Address ..........................................................................................................................................

 สมัครในนามบุคคลทั่วไป สมัครในนามองคกร/บริษัท

ชื่อองคกร/บริษัท ...................................................................                                 .......................

ประเภทกิจการ .........................................................................................................................................

ที่อยู ..........................................................................................................................................................

โทร .................................โทรสาร ...............................................มือถือ ...................................................

ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) .........................................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ ....................

Email Address ผูติดตอ ............................................................เบอรโทรผูติดตอ ...................................

   

.....เลขประจำตัวผูเสียภาษี

Facebook E-mail
 Google

Instagram
Line@

องคกรแจงใหทราบ

เพื่อนแนะนำ


